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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Domingo:   9h - Escola Dominical 

               19h - Culto da Família 

 
 

 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

   Rev. Elói Moutinho.............. (9101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza.. (9991-9883 / 3337-1028) 
   Rev. Luiz Ernesto Guimarães (8422-7116 / 3321-6663) 
   Pra. Mariana Sanitá Salgado..(9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos.............. (9992-0971 / 3334-2553) 

DIRETORIA 

PRESIDENTE   

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Antonio O. Silva 

Dalcimar Zanoni 

Cida Camargo 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Elisângela Amaral 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Caroliny Guimarães 

 

PRES. MNI       

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Valéria Alves 

                                          “Cada sonho que você deixa pra trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir.”  Steve Jobs  

 
 
 
 
 

 

 
11 – NOEMY FERREIRA DE CASTRO 
13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 
15 - SONIA MARIA DA SILVA 

10 a 16 de julho  

Sexta-feira: 20h - Reunião de adolescentes 
 

 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens                                                                                           

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 
 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Aniversário de 4 anos do Ministério Idade com Qualidade foi comemorado no dia 

6/7, com a presença do Coral da Nova Aliança e a palavra foi ministrada pelo líder 

do ministério Viva Mais - Pr. Jonas 

O Jantar Missionário para homens aconteceu nesta sexta-feira, dia 8 e contou com 

mais de 40 homens. O missionário Ricardo Matioli ministrou a palavra para os 

presentes e em seguida foi servido um delicioso jantar. 



 Dois rapazes moravam na mesma fazenda 

quando o pai morreu. O que era solteiro ficou morando 

na casa em que o pai morreu. O casado morava na casa 

ao lado. Eles tinham uma plantação imensa de arroz e 

um celeiro em comum, e combi-

naram de trabalhar juntos e 

dividir tudo. Colheram dezenas 

de sacos de arroz, metade para 

um e metade para o outro, e 

assim fizeram dois celeiros. 

Fizeram uma boa colheita, esta-

vam com os depósitos cheios. 

No final da tarde, o irmão soltei-

ro começou a pensar que aquela divisão não estava cer-

ta. Pensava: “Eu sou solteiro e meu irmão é casado, tem 

mulher e filhos. Ele precisa de mais arroz que eu, pois 

sou sozinho.” À noite, ele se levantou, foi ao celeiro dele, 

pegou um saco de arroz, escondido, e colocou no celeiro 

do irmão. O irmão acordou na 

manhã seguinte e começou a 

pensar: “Essa divisão não está 

justa, pois sou casado, tenho 

minha mulher e meus filhos. E 

eles vão crescer e poderão me 

ajudar. Mas meu irmão, coita-

do, ele é sozinho. E se ele não 

casar, não vai ter ninguém por 

ele. O certo é ele ganhar uma 

parte a mais que eu.” Levan-

tou, foi ao seu celeiro, pegou 

um saco de arroz e colocou no celeiro do irmão. E assim 

foram vivendo: a cada colheita, um levava uma parte a 

mais para o outro. Só não entendiam como é que sem-

pre ficava a mesma quantidade para cada um. Uma bela 

noite, o relógio biológico se confundiu. Horário de verão e 

os dois se levantaram na mesma hora e se encontram 

no meio do caminho. Um olhou para o outro. Colocaram 

o arroz no chão, se abraçaram, e choraram. A partir da-

quele dia, fizeram um único celeiro. É preciso partilhar os 

dons, é preciso dinamizar. Para quem pensa só em si 

resta somente a estagnação. É preciso frutificar os dons. 

Peça ao Senhor a graça de fazer a experiência do amor 

infinito, que divide, que cura e transforma sua história. 

Dá-me, Senhor, a graça de aprender partilhar.  

Tempestades de aperfeiçoamento 
 

"Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato 
de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que 

a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança 
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros 

e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." (Tiago 1:2-4) 

Algumas tempestades em nossas vidas não são resultado 
de nossa desobediência a Deus; são o resultado da nossa 
obediência. Um bom exemplo disso é Jó. O que Jó fazia de 
errado quando todas aquelas calamidades lhe sobrevieram? 
Nada. Na verdade, ele estava indo tão bem que Deus se 
gabava dele na presença dos anjos e de Satanás: "Reparou 
em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irre-
preensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o 
mal" (Jó 1:8). Aí os ataques a Jó começaram. Foram permiti-
dos por Deus para provocar uma mudança na vida dele. 
Então Jó passou por uma Tempestade de aperfeiçoamento. 
Tiago escreve: "Meus irmãos, considerem motivo de grande 
alegria o fato de passarem por diversas provações, pois 
vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E 
a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês 
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa algu-
ma" (Tiago 1:2-4). O principal objetivo de uma tempestade 
de aperfeiçoamento é nos tornar mais semelhantes a Cristo. 
Podemos pensar que quando acontece algo de ruim isso vai 
sempre acabar em algo de bom, pois Romanos 8:28 diz: 
"Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem 
daqueles que o amam [...]" Embora haja alguns males que 
Deus faz virem para bem, há também males que sempre 
serão males. Vamos lembrar o versículo que vem depois de 
Romanos 8:28: "Pois aqueles que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes à imagem de 
seu Filho [...]" (versículo 29). A meta final de Deus não é nos 
tornar felizes, mas nos tornar santos. E acredito que quando 
formos santos seremos, afinal, felizes. A questão não é a 
felicidade. É tornar-se mais como Jesus. 

                                  (Extraído: devocionaisdiarios) 

10 de julho de 2016 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

http://www.devocionaisdiarios.com/2016/07/tempestades-de-aperfeicoamento.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/j%C3%B3/1/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/2-4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/29

